
 

 

Procedury korzystania   

 z telefonu komórkowego i sprzętu elektronicznego przez uczniów 

 

1. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe, odtwarzacze i inny sprzęt 

elektroniczny na własną odpowiedzialność, za zgodą rodziców. 

2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież sprzętu 

przynoszonego przez uczniów. 

3. Podczas trwania zajęć szkolnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów 

komórkowych i innych urządzeń elektronicznych (aparaty powinny być wyłączone  

i schowane w plecaku). Zakaz ten dotyczy również zajęć pozalekcyjnych  

i pozaszkolnych organizowanych przez szkołę (np. wycieczka, dyskoteka itp.). 

4. Uczniowie mogą korzystać z telefonu komórkowego, podczas zajęć pozalekcyjnych , 

pozaszkolnych (np. wycieczka, dyskoteka, itp.) tylko za zgodą nauczyciela.  

5. Uczeń ma prawo korzystania w uzasadnionych przypadkach z telefonu komórkowego 

w czasie przerwy. 

6. Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń 

elektronicznych podczas zajęć lekcyjnych, za zgodą i na polecenie nauczyciela, gdy 

wykorzystywany jest jako pomoc dydaktyczna. 

7. Nie wolno filmować i fotografować nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz 

uczniów bez ich zgody oraz zamieszczać nagrań w Internecie. 

8. Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych na terenie szkoły 

powoduje odebranie uczniowi urządzenia przez nauczyciela, a następnie przekazanie 

go do depozytu u dyrektora szkoły. Przypadek ten zostaje odnotowany przez 

nauczyciela w dzienniku. Nauczyciel telefonicznie informuje rodziców o zaistniałej 

sytuacji i możliwości odebrania urządzenia. 

9. Uczeń zobowiązany jest oddać i wyłączyć telefon/urządzenie. W przypadku odmowy 

oddania lub wyłączenia telefonu/urządzenia, nauczyciel informuje o sytuacji pedagoga 

szk./psychologa szk.  

10. Pedagoga szk./psychologa szk. podejmuje rozmowę z uczniem w celu odebrania 

telefonu. W przypadku odmowy ucznia informuje telefonicznie rodziców o zaistniałej 

sytuacji.  



 

 

11. Do odebrania z depozytu telefonu lub innych urządzeń elektronicznych upoważnieni są 

rodzice lub opiekunowie prawni ucznia. Zostają oni poinformowani o konsekwencjach 

złamania regulaminu przez ucznia. 

12. Wszelkie objawy permanentnego łamania zasad współżycia społecznego w szkole 

mogą być traktowane jako przejaw demoralizacji i skutkować: obniżoną ocenę  

z zachowania, skierowaniem sprawy do sądu rodzinnego. 


